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naszeprzedszkole

Minął kolejny rok wspólnej pracy i zabawy. Czekana nas teraz zasłużony
odpoczynek, mam nadzieję z wymarzoną pogodą i radosnym uśmiechem na
buzi. Zanim się jednak rozstaniemy, przekazujemy na wasze ręce kolejny
numer naszego pisemka. Znajdziecie w nim wiele pomysłów na wspólną za-
bawę, polecimy coś do poczytania, a także powspominamy co działo się
w przedszkolu w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Absolwentom
życzymy wszystkiego
najlepszego i wielu
sukcesów w szkole. Na
wszystkich pozostałych
czekamy i jeszcze raz
wszystkim – UDA-
NYCH WAKACJI!

••• Życzymy przy-
jemnej lektury Zespół

Redakcyjny

Z życia przedszkola

Wielkanoc
Zgodnie z naszą przedszkolną tradycją w czwartek, 28

marca, o 9 rano spotkaliśmy się w sali grupy „żółtej”. Na pięk-
nie nakrytych stołach czekały prawdziwe smakołyki: kolorowe
mazurki, wielkanocne baby, faszerowane jajka oraz smakowite,
wiosenne sałatki. Pani Iwona Sabała złożyła wszystkim
świąteczne życzenia i poczęstowała jajkiem. Następnie zaprosiła
dzieci, pracowników przedszkola, panie z Rady Rodziców oraz
panie z DBFO na uroczyste śniadanie. Z wielkim apetytem pró-
bowaliśmy wielkanocnych potraw. Mogliśmy poczuć atmosferę
zbliżających się Świąt Wielkanocnych, do których przygotowywa-
liśmy się przez ostatnie tygodnie.

•••
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Przedszkolny turniej motoryczny
„Zawsze wygrywa ten co dobrze bawi się.” Słowa tej pio-

senki towarzyszyły tegorocznej imprezie sportowej która od-
była się w naszym przedszkolu. W tym roku Turniej Moto-
ryczny przebiegał w klimacie wiosennych gier i zabaw spor-
towych. W ten sposób przywitaliśmy długo oczekiwaną wios-
nę. Z radością dzieci dosiadły rowerków bieżnych, hulajno-
gi, deskorolki by zaprezentować swoje umiejętności.

W programie turnieju znalazło się mnóstwo zabaw i kon-
kurencji sportowych, które kojarzą się nam z wiosną i dobrą
pogodą. Obudzono śpiącego niedźwiedzia, schowano wszyst-
kie ciepłe ubrania do duuuużej walizki, łapano motylki a nie-
którzy zaprawieni w boju Lanego Poniedziałku próbowali
swych sił w strzelaniu do celu z pistolecików na wodę.

Zadania były dopasowane tak, by każde dziecko miało
możliwość odnieść sukces i poznać zasady postawy fair
play, stawić czoło wyzwaniom, trzymać kciuki i kibicować
kolegom. Cała ulica Kobielska słyszała jak dobrze bawiliś-
my się bo humor i energia towarzyszyła dzieciom do koń-
ca imprezy.

••• Organizatorki

Matra Piechowska i Ania Bukała
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Zabawy z żywiołami - woda
Zabawy z żywiołami to cykl spotkań, kiedy dzieci doświad-

czają danego żywiołu poprzez zmysły: dotyku, słuchu, wzroku
oraz w formie zabawy.

W czasie spotkania dzieci poznają symbol PCS i gest Ma-
katon, który określa dany żywioł i czynności z nim związane.

W części o „wodzie” rozmawialiśmy o wodzie w domu (w
kranie, pod prysznicem, do picia) oraz wodzie w przyrodzie (de-
szczu, burzy, morzu). Przelewaliśmy wodę przez sito i lejki, ro-
biliśmy ilustrację muzyczną do wiersza o burzy, tworzyliśmy
wspólny obraz, przechodziliśmy przez fale z folii malarskiej oraz
odpoczywaliśmy przy dźwiękach morza.

Następne będzie „powietrze”!

••• Marta Bogusławska-Michniak
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Drogie Dzieci,
Drodzy Rodzice

W kwietniu zaprosiliśmy Was do udziału w Przeglądzie
Twórczości Plastycznej – Wiersze Juliana Tuwima w naszej wy-
obraźni. Wybór autora, którego twórczość literacka stała się
inspiracją do wykonania prac nie był przypadkowy, gdyż rok
2013 został ogłoszony rokiem Juliana Tuwima. Oficjalna ina-
uguracja tegoż wydarzenia miała miejsce 6 stycznia 2013 roku,
bowiem tego właśnie dnia – 100 lat temu – w Kurierze War-
szawskim ukazał się debiutancki wiersz poety zatytułowany
Prośba. Z kolei 27 grudnia 2013 roku minie 60 lat od śmierci
poety. W ramach tego roku zaplanowano szereg akcji poświę-
conych osobie pisarza, którego twórczość kojarzymy przede
wszystkim z wierszami dla dzieci. Kultowa Lokomotywa,
Rzepka, Okulary, Ptasie radio, Abecadło czy Bambo to jed-
na strona twórczości poety. Drugą – znacznie mniej znaną
– stanowią wiersze skierowane do czytelników dorosłych. Naj-
bardziej znane to niewątpliwie Kwiaty polskie, Bal w Operze
oraz Całujcie mnie wszyscy w d…. Ukazują one nie tylko
ogromny kunszt posługiwania się słowem przez poetę, ale też
jego nieprzeciętny zmysł obserwacji świata. Może zatem war-
to przy okazji roku jego imienia zapoznać się również z tą
twórczością, której często nie mieliśmy okazji czytać w szko-

le czy usłyszeć na publicznych imprezach poświęconych twór-
czości poety.

A wracając do naszego Przeglądu…Z nieskrywaną rado-
ścią informujemy, że misją uczestnictwa w dobrej zabawie
udało zarazić się nie tylko naszych przedszkolaków i członków
ich rodzin, ale również zaprzyjaźnione z Państwem dzieci i do-
rosłych. Na przegląd wpłynęło 55 – naprawdę pomysłowych
– prac wykonanych różnymi technikami. Niekwestionowaną
rekordzistką uwidocznioną na wykonanych pracach okazała
się Lokomotywa. Dużą popularnością – jako źródło inspiracji
– cieszyły się również wiersze: Rzepka, Okulary, Bambo, Idzie
Grześ, Zosia Samosia i Słoń Trąbalski.

Autorom wszystkich prac gratulujemy. Jednocześnie dzię-
kujemy Państwu za to, że znaleźliście nie tylko czas na udział
w zabawie, ale i dystans do swojej dojrzałości, pozwalający
zmierzyć się z tą niepoważną – z punktu widzenia dorosłego
– literaturą. Bo czyż niefajnie było powrócić do świata dzie-
cięcej wyobraźni i ponownie wejść w rolę Grzesia, który szedł
przez wieś, czy też Zosi, która postanowiła być Samosią?

Mamy nadzieję, że również wystawa przygotowanych prac
stała się dla dzieci i Państwa okazją do dobrej zabawy. Po jej
zakończeniu wszystkie mini-dzieła zostaną wykorzystane do
opracowania albumów.

••• W imieniu organizatorek

Beata Dziewięcka
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Piknik Rodzinny
w naszym przedszkolu

Imprezy plenerowe lubią wszyscy, mają one jednak jedną wa-
dę – nigdy nie wiadomo co z pogodą. Planując go na środowe po-
południe miałyśmy nadzieję, że aura dopisze i wszystko odbędzie
się zgodnie z planem. W miarę jednak, zbliżania się terminu jej
rozpoczęcia miny miałyśmy coraz bardziej minorowe. Śledziłyśmy
prognozę pogody we wszystkich stacjach telewizyjnych i portalach
internetowych. I co?

Okazało się, że plany synoptyków to jedno, a deszcz spadł
owszem ale dopiero po imprezie.

Przyozdobiony balonami i kolorowa „tęczą” – jak nazwał
płachtę animacyjną Darek, plac zabaw czekał na spragnionych
zabawy dzieci i rodziców. Wszystkich zebranych powitała Pani Dy-
rektor, a kolorowa Pani Clawn zabrała nas do krainy zabaw cyr-
kowych. Była rozgrzewka – dotykanie różnych części ciała, zaba-
wa z płachtą, kręcenie talerzami i wielkie bańki mydlane które jak
zwykle wzbudziły niesamowity aplauz.

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i książe-
czek dla uczestników przeglądu prac plastycznych „Tuwim w mo-
jej wyobraźni”. Nagrodzono wszystkich małych i trochę większych
artystów. Impreza rozkręcała się z minuty na minutę. Pani Iwon-
ka z grupy niebieskiej zapraszała do poszukiwania skarbów w pia-
skownicy, pani Monika do wędkowania. Pani Marta, jak zwykle
nie mogła nadążyć z ozdabianiem wesołych buziek kolorowymi
kredkami. Niesamowite stworki wychodziły spod rąk pani Ma-
gdy, która w tajemniczy sposób potrafiła zamienić zwykły balon
w zwierzaka cudaka. Panie Monika z grupy niebieskiej i Iwonka
z grupy zielonej zapraszały na „wielkie malowanie” tajemniczego

zamku. Praca tak pochłonęła malarzy, że forteca nie wytrzymała
naporu i runęła – co wcale nie oznaczało końca zabawy. Pod czuj-
nym okiem pani Marty, na wybranym wehikule można był o po-
konać slalom.

Udział w każdej konkurencji przynosił efekt w postaci nagro-
dy. Każdy wybierał to co lubi najbardziej: Szymon – dzielnie zma-
gał się z hulajnogą, Rafał – łowił rybki, Julita – wytrwale czekała
na swojego balonowego ludzika, Ola z kuzynką malowały, a Hu-
bert przekopywał piaskownicę w poszukiwaniu niespodzianki.

Największym powodzeniem cieszył się jednak nasz bufet,
gdzie królowały panie Mirka, Bożenka i Basia. Nikt nie mógł być
głodny, więc serwowały parówki, kiełbaski i napoje oraz słodko-
ści przygotowane przez nasze mamy. Grillowe przekąski przygo-
towywali pan Wacław i pan Dariusz z synem Dominikiem.

Miło było popatrzeć na roześmiane buzie dzieci i dorosłych.
Niestety wszystko co dobre szybko się kończy! Zanim powiemy
do zobaczenia za rok, chcemy jeszcze podziękować:

– Mamom za przygotowanie słodkości – zawsze można na nie
liczyć!

– Tatusiom za pomoc w sprzątaniu – zanim się obejrzałyśmy
wszystko zostało już wniesione do przedszkola!

– Panom „grillowym” za dzielne stanie na posterunku!
– wszystkim Paniom za pomoc i zaangażowanie!
– A wszystkim obecnym za wspaniałą zabawę!

••• Dziękujemy!

Magda Jeżak i Elżbieta Jasińska
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W tym roku pożegnamy pięcioro dzieci, które od września dołączą
do grona uczniowskiego. Z pewnością będzie to dla nich i ich najbliż-
szych ogromnym przeżyciem. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony
z nami czas będziecie mile wspominać, a wyniesione umiejętności
i wiedza stanowić będą fundament dalszej edukacji.

Swoje pierwsze kroki na gruncie szkolnym stawiać będą: Urszula Opolska, Julita Rybarczyk, Bartosz Lendzion, Wiktor Oleś-
niewicz i Piotr Zarzycki.

Edukację przedszkolną będzie kontynuował, wspólnie z siostrą Julią Tomasz Szczocki.
Powodzenia!!! •••

Na ile dzieci z autyzmem są podobne do swoich rówieśników, a na ile się od nich różnią?
Ta tajemnicza choroba, której niekiedy towarzyszą zdumiewające uzdolnienia, intryguje i zasta-

nawia.
Książka „Krzyś jest wyjątkowy” przybliża świat dziecka autystycznego, pozwala zrozumieć jego

zachowania, a także relacje z rodzicami i rodzeństwem.
Autor, Charles A. Amenta III, jest lekarzem, mieszka z rodziną i praktykuje w Stanach Zjed-

noczonych. Jest ojcem trzech synów, a bohaterem tej książki jest jeden z nich – autystyczny Krzyś.
Autor tak mówi o swojej książce:

„Tę książkę napisałem dla dzieci, aby pomóc im zrozumieć, czym jest autyzm. Zawarłem w niej rzetelną wiedzę i swoje oso-
biste doświadczenia. Mam nadzieję, że dzieciom spodoba się ta książka. Chciałbym, aby okazała się też przydatna dla rodziców,
nauczycieli i specjalistów”. •••

Drodzy Rodzice – kolejna książka z cyklu „Przewodnik po Polsce” proponuje aktywny, weso-
ły i pełen przygód wypoczynek z dziećmi. Znajdziecie tu Państwo mnóstwo propozycji wspólnych
zabaw podczas zwiedzania naszego kraju.

W przewodniku są ciekawie opisane atrakcje dla dzieci. Nie zabraknie tu zamków z duchami,
tajemniczych podziemi, wspinaczek po linie, szaleństwa na karuzeli, kąpieli z bąbelkami, pozna-
wania nowych zwierząt i ciekawych roślin.

Wspaniałe zdjęcia, kolorowe i wesołe obrazki sprawiają, że książka jest atrakcyjna dla wszyst-
kich członków rodziny.

••• Sprawdziłam i polecam Elżbieta Jasińska

„Przewodnik po Polsce – wakacje z dziećmi”

„Krzyś jest wyjątkowy”

10

Nasi absolwenci

To warto przeczytać



Czy znacie wesołego, wyjątkowego słonia ELMERA…?
Jeśli nie, to gorąco zachęcam do przeczytania ksiązki Davida Mckee pod tytułem „Elmer”.
Książka ta to światowy bestseller, przetłumaczony na ponad 30 języków.
Tytułowy Elmer to nietypowy, zabawny słoń w kolorową kratkę mieszkający w dżungli, który pew-

nej nocy ucieka ze stada ponieważ nie może pogodzić się ze swoją odmiennością i robi wszystko aby
upodobnić się do pozostałych słoni. Na jaki pomysł wpada, czy to mu się uda, a przede wszystkim czy
warto pozbawiać się swojej wyjątkowości i indywidualności…?

Przekonaj się sam, pamiętając podczas czytania, że każdy z nas jest wyjątkowy, niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju.
Książka ma ciekawe, barwne ilustracje, sztywną okładkę i przystępną cenę zatem zachęcam życząc miłej lektury.

••• Urszula Czerwińska-Rut

Z radością chcę poinformować Państwa o nowych pozycjach płytowych Wydaw-
nictwa „Muzyczny Domek”. Na płytach znajdują się utwory muzyczne i piosenki
zachęcające dzieci do tańca, podskoków, improwizacji i ilustracji ruchowych. Piosen-
ki są krótkie, charakteryzują się prostą melodią i czytelnym tekstem. Zachęcają dzie-
ci do wspólnej zabawy. Delikatny akompaniament podkreśla charakter piosenek.
Do każdej płyty dołączono małe książeczki, w których opublikowane zostały teksty,
krótkie opisy zabaw i ruchu do poszczególnych utworów. Klaskanie, tupanie, taniec,
naśladowanie odgłosów, gra na prostych instrumentach mogą być radosną wspólną
zabawą dzieci i rodziców.

W serii „Muzyczny Domek” ukazały się:
1. „Śpiewanki pokazywanki”,
2. „Hopsankizabawianki”,
3. „Gimnastyczne figle muzyczne”,
4. „Bawimy się w balet”,
5. „Nasze muzyczne przedszkole”.

Niektóre piosenki i pląsy są znane i bardzo lubiane przez naszych przedszkola-
ków. Na zajęciach z muzykoterapii i logorytmiki często korzystamy z płyt „Śpiewan-
ki pokazywanki” „Hopsankizabawianki” i „Nasze muzyczne przedszkole”. Na za-
jęciach z gimnastyki korekcyjnej z Panią Martą dzieci bawią się przy piosenkach
z płyty „Gimnastyczne figle muzyczne”.

••• Serdecznie polecam
Ewa Rybarczyk muzykoterapeuta
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Poczytaj mi mamo

O słoniu Elmerze

Dziecięca płytoteka – „Muzyczny Domek”
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Pobawmy się razem

W tym numerze Ola, pani Magda i pan Paweł proponują wspólne wykonanie pracy plastycznej „Motyle na łące”.
Będą nam potrzebne: kredki pastele, klej w sztyfcie oraz ażurowa serwetka z papieru. Na kolejnych zdęciach wesoła
dwójka pokazuje wszystkie etapy pracy oraz wspaniały efekt końcowy. Zachęcamy do zabawy!

•••

Zabawa plastyczna
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Czytamy, czytamy, czytamy. Szukamy kolorowych książeczek, z nostalgią wracamy do
starych bajek i baśni. Nasze dzieci słuchają, oglądają piękne ilustracje, nazywają postaci,
rozwijają swój język, wyobraźnię i zmysły. Mam nadzieję, że moja propozycja w serii „Po-
czytaj mi mamo” przypomni dorosłym starą bajkę, dla dzieci będzie miła dla ucha, a prze-
de wszystkim zainicjuje/ spowoduje doskonałą zabawę ruchową z rodzicami lub rodzeń-
stwem. Książeczka pozwoli na zapoznanie się i utrwalenie schematu ciała. W zabawie po-

mogą kolorowe obrazki ilustrujące poszczególne ruchy i części ciała Pinokia.
Proponuję czytelnikom zapoznanie się z krótkim tekstem z książeczki „PINOKIO – Od stóp do głów”.

Kukiełce się chłopcem żywym stać udało i teraz odkrywa swoje ludzkie ciało.
Zrywa się na nogi, żwawo kręci głową, potrząsa włosami… ma zabawę nową!
Przewraca oczami, język pokazuje. w nowym ludzkim ciele wspaniale się czuje!
Marszczy czubek nosa, ugina kolana… i – a psik – dostaje napadu kichania!
Rety, ma też palce! Czy policzy, ile? Pięć u każdej dłoni. Naprawdę? Aż tyle?
I usta otwiera widząc, ze rękami potrafi poruszać tak jak ptak skrzydłami.
Biodrami obraca i brzuszek wypina. Czy nie czas na obiad? Która to godzina?
Jedna stopa w górę i skacze na drugiej. O rety! Podskoki to jest coś co lubię!
potem buty zdejmie i bawiąc się z kotkiem, dowie się Pinokio, co to są łaskotki.
Może biegać, tańczyć, śmiać się… Rzecz to pewna:
lepiej jest być chłopcem niż kukiełką z drewna!

••• Anna Łacheta-Dembińska

Od stóp do głowy
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To warto wiedzieć

Jak ugasić pragnienie?
W Polsce rzadko mamy do czynienia z pragnieniem, spowodowanym wysoką temperatu-

rą powietrza. Lato trwa u nas około dwóch miesięcy, ale nie często są to upały. Zazwyczaj „su-
szy” nas po wysiłku fizycznym, czyli np. bieganiu, ciężkim treningu czy nawet pływaniu. Często
także szukamy ratunku dla gardła, przełyku i podniebienia po zjedzeniu jakiejś ostrej potra-
wy. Najczęściej są to posiłki obfitujące w nadmiar przypraw takich jak sól, pieprz, papryka chi-
li, czosnek, chrzan, majeranek, oregano. A więc pizza, spaghetti, grillowanie warzywa z przy-
prawami, pieczone mięsa.

Wszystkie wyżej wymienione rodzaje pragnienia możemy ugasić w inny sposób. A ponie-
waż na każdego działa co innego, każdy ma inny organizm, szybciej lub wolniej przyswaja wo-
dę itd., nie ma jednej, skutecznej recepty na walkę z pragnieniem.

W krajach arabskich, w największe upały pije się gorącą herbatę. W Turcji bardzo czę-
sto serwuje się nam niezwykle słodką, gorącą herbatę bez cytryny, podawaną w specjalnych, nie-
wielkich szklaneczkach. To prawdziwy ulepek, ale podobno działa. Marokańczycy zaś raczą

się mocnym naparem z zielonych liści, z dodatkiem mięty. Do tego również dodaje się duże ilości cukru. Egipcjanie natomiast
gaszą pragnienie za pomocą wywaru z hibiskusa (to coś podobnego do naszej różanej herbaty).

Jeśli zapomnimy o nawadnianiu organizmu, możemy spodziewać się przykrych konsekwencji, takich jak bóle głowy, spadek
koncentracji, senność. Organizm dorosłego człowieka w 60% składa się z wody. Woda jest nam zatem potrzebna do życia tak
samo jak powietrze. Najlepiej wypijać jej około dwóch litrów dziennie. Jeśli nie nawodnimy odpowiednio naszego organizmu,
skutki tego odczuje nasza skóra (nie nawadniana starzeje się szybciej), włosy i paznokcie. Wodę zatem powinni ją pić wszyscy
i to nie tylko, by ugasić pragnienie. Ma właściwie same zalety – nie dostarcza kalorii, nie wywołuje jakichkolwiek skutków ubocz-
nych, nawet jeśli ją „przedawkujemy”, jest bez smaku, zatem nie uczula, nie powoduje reakcji alergicznych. Jest także odpo-
wiedzialna za transport substancji odżywczych do wszystkich komórek naszego organizmu, usuwa zbędne produkty przemiany
materii, usprawnia funkcjonowanie systemu trawiennego. Poza tym reguluje temperaturę ciała, nawilża błony śluzowe, działa
kojąco na stawy i gałki oczne.

Plan nawadniania
Każdego dnia powinno się wypijać ok. 2-3 litrów płynów. Jeżeli o tym zapominasz, bez powodu stajesz się rozdrażniony, czu-

jesz suchość w ustach, a na dodatek boli Cię głowa. To sygnały ostrzegawcze, które wysyła Twój organizm, gdy już jesteś odwod-
niony. Dlatego regularnie sięgaj po napoje, jeszcze zanim poczujesz pragnienie. Popijaj często wodę źródlaną. Dzięki temu
uzupełnisz poziom płynów w organizmie. Aby nie zapomnieć o kolejnej „dawce”, ustal sobie własny harmonogram picia, np.
szklanka na godzinę. Jeśli nie lubisz niegazowanej wody, wrzuć do niej plasterek cytryny lub miętę. Te dodatki zapewnią Ci
szybsze orzeźwienie podczas upałów.

Powoli, a nie duszkiem
Jeśli w jednej chwili wypijesz zbyt dużą ilość płynów, szybko zostaną one przefiltrowane przez nerki i usunięte z organizmu

wraz z ważnymi minerałami. Inaczej jest, gdy gasisz pragnienie powoli. Wtedy połowa wypitego płynu zostanie zatrzymana
w organizmie. To sprawi, że nie będziesz tak często czuł suchości w ustach. Warto więc pić mniej, a częściej, ponieważ niewiel-
kie ilości wody są lepiej wchłaniane przez organizm.

Napój w odpowiedniej temperaturze
Zmrożony sok wcale nie ugasi Twojego pragnienia szybciej niż ciepły napój, za to możesz się łatwo przeziębić. Latem naj-

lepiej pić napoje o temperaturze pokojowej, ponieważ zostaną one szybciej przyswojone przez organizm. Przyspieszą także usu-
wanie zbędnych produktów przemiany materii. Zamiast zimnej wody wybierz więc herbatki
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Wyniki badania ankietowego
W maju 2013 r. chcąc zweryfikować skuteczność rea-

lizowanego przez nas programu współpracy z rodzicami
„Zróbmy to razem” poprosiłam Państwa wypełnienie an-
kiety ewaluacyjnej.

Wśród rodziców w badaniu ankietowym wzięło udział
28 osób co stanowi 84,8% dzieci uczęszczających do
przedszkola. Ankieta zawierała 10 pytań, wśród których
było 8 pytań zamkniętych i 3 pytania otwarte.

Wyniki przeprowadzonych badań:
• Rodzice poddani badaniu w większości zapoznali się

z podstawowymi aktami prawnymi przedszkola (89,2%).
Tylko trzy osoby wskazały na brak takiej możliwości.

• Pozytywnie określili Państwo możliwość nawiązania
kontaktu z nauczycielami i specjalistami, za „łatwe”
uznało je 96,4% ankietowanych.

• Wszyscy rodzice uznali częstotliwość spotkań z na-
uczycielami i specjalistami za wystarczającą (100%).

• Rozmowy z nauczycielami i specjalistami w czasie
przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola to
wg rodziców forma współpracy indywidualnej z jakiej ko-
rzystają najczęściej (82,1%). Zaplanowane spotkania in-
dywidualne wskazało 17 osób (60,7%), rozmowy w czasie
rekrutacji i adaptacji dziecka w przedszkolu oraz udział
w pracach zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych
10osób (35,7).

• Znajomość form współpracy z przedszkolem w świa-
domości rodziców okazuje się być dosyć wysoka. Oprócz
kontaktów indywidualnych i zebrań, głównie wymieniają
uroczystości przedszkolne (89,2%), imprezy integracyj-
ne, festyny (71,4%), gazetkę przedszkolną (75%), stronę
internetową (64,2%) oraz zajęcia otwarte (60,7%). Sta-
nowią one dla rodziców formy najbardziej atrakcyjne.

• W kwestionariuszach ankiety dla rodziców zostały
zamieszczone również pytania otwarte, na które badani
rodzice mogli udzielać odpowiedzi. Jedno z takich pytań
dotyczyło najlepiej ocenianej przez rodziców formy
współpracy przedszkola z domem Najlepiej ocenianą

przez rodziców formą współpracy z przedszkolem są roz-
mowy i spotkania indywidualne (35,7%) oraz zajęcia
otwarte (32,1 %) i uroczystości przedszkolne, festyny
(21,4%).

• Kontakty z nauczycielami i specjalistami rodzice
oceniają na bardzo dobre (27 osób) i dobre (1 osoba).

• W ocenie rodziców starania przedszkola oraz ich
własne są wystarczające i prawidłowe dla nawiązywania
kontaktów. Rodzice poproszeni o przedstawienie swoich
propozycji form współpracy z przedszkolem, wskazali
w dwóch przypadkach na chęć wzięcia udziału w warszta-
tach o tematyce dotyczącej agresji i zachowań trudnych
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Pozostali rodzi-
ce (92,8%) uważają obecna ofertę przedszkola za wystar-
czającą.

Ocena wyników badań
Rodzice chcą aktywnie uczestniczyć w podejmowa-

nych na terenie placówki oddziaływaniach na rzecz ich
dziecka. Są zadowoleni z proponowanych przez przed-
szkole form współpracy.

Bardzo cieszy nas wysoka ocena jaką od Państwa
otrzymaliśmy. Będziemy starali się nie zawieść zaufania
jakim nas obdarzyliście i liczymy na dalszą owocną współ-
pracę.

••• Elżbieta Jasińska




